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Jauna pieeja zinātniskās darbības
procesam, kustība, filozofija

Sabiedrībai pieejami pētniecības
rezultāti (publikācijas, dati, u.c.)

Sabiedrība tiek iesaistīta
pētniecības process

Veicina starpdisciplinaritāti
un sadarbību

KAS IR ATVĒRTĀ ZINĀTNE?

Uzlabota zinātnes kvalitāte un 
integritāte

Paplašināta pētniecības datu un 
rezultātu pieejamība un atkārotas
izmantošanas iespējas

Stiprinātas pētnieku datu pārvaldības
prasmes un veicināta zinātnes
digitalizācija

Uzlabota sabiedrības izpratne un 
interese par zinātni

IEGUVUMI



ATVĒRTĀS ZINĀTNES STRATĒĢIJA
LAIKA GRAFIKS

Pētījums par 
Atvērto zinātni

Q3 2020

Sabiedriskā 
apspriede 

Q2 2021

Stratēģijas 
melnraksta 

sagatavošana

Q1 2021

Izskatīšana 
Ministru 
kabinetā

Q3-Q4 2021

Sarunas ar 
rīcības plāna 
īstenotājiem

Q1 2021



STRATĒĢIJAS STRUKTŪRA



ATVĒRTĀ PIEKĻUVE

Visu valsts finansēto pētniecības 
programmu publikācijām jābūt 
pieejamām zaļajā vai zelta atvērtajā 
piekļuvē bez embargo perioda

Zinātnisko izdevumu abonētājiem tiek
aicināti slēgt pārejas vienošanās
(transformative agreements) ar
izdevējiem

Pētnieki tiek aicināti iekļaut rakstu 
apstrādes izmaksas (APC) projektu 
izmaksās 

POLITIKA

Ilgtermiņā samazinātas
zinātnisko izdevumu
abonēšanas izmaksas

Pētniecības rezultāti tiek 
padarīti pieejami plašākam 
lasītāju lokam

Pētniekiem līdzigi nosacījumi kā
starptautiskās programmās.

IEGUVUMI



FAIR DATI

PRINCIPI

Pētniecības datiem jābūt
atvērtiem pēc noklusējuma

Pamatoti iemesli
neatvēršanai: sensitīvi dati, 
persondati, ētiski aspekti, u.c.

Pētniecības datiem, to 
metadatiem
un e-infrakstruktūrām
maksimāli jāatbilst FAIR



FAIR DATI

KĀPĒC 
FAIR?

Samazina datu ievākšanas, apstrādes un glabāšanas izmaksas

Datus var izmantot uzņēmumi, sabiedrība, politikas veidotāji

Veicina kvalitatīvāku pētniecības procesu

Veicina starptdisciplinaritāti

Samazina dubultfinansējuma riskus

Ļauj kombinēt datu kopas



FAIR DATI

Katrā cikla posmā 
plānojam 
infrastruktūras 
un rīkus, atbalstu

Pakāpeniska stimulu 
darbināšana un 
prasību ieviešana

PĒTNIECĪBAS 
DATU 

PĀRVALDĪBAS 
CIKLS



FAIR DATI
KAS MAINĪSIES?

Ieviešam standartizētus datu
pārvaldības plānus
Principi: minimāls slogs pētniekiem, 
starptautiski šabloni, cik vien iespējams
automatizēti

DataverseLV pētniecības datu
repozitoriju tīkls
Vieta kur pētniekiem glabāt savus
pētniecības datus

Dalība Eiropas Atvērtās zinātnes
mākonī



FAIR DATI
PAKALPOJUMI



DATU PĀRVALDNIEKU PROGRAMMA 
(DATA STEWARDS)

Galvenais instruments pētniecības datu
pārvaldības prasmju celšanai un prakses
ieviešanai

Attīsta vispārīgās un nozaru specifiskās 
datu pātvaldības prasmes, veicina  e-
infrastruktūru 
rīku izmantošanu (t.sk. EOSC), DMP

Kopīga koordinācija un apmācības

~30 datu pārvaldnieki Latvijā

https://www.youtube.com/watch?v=nSRocFr6vTM


SABIEDRISKĀ ZINĀTNE
(CITIZEN SCIENCE)

Latvijā darbojas vairāk kā

15 iniciatīvas Piemēram:Sabiedrības iesaiste zinātniskajā procesā

Uzsvars uz kopradi (co-creation), kas sniedz
ieguvumus gan zinātnei, gan sabiedrībai

Stratēģija akcentē 10 sabiedriskās zinātnes
principus, ko jāņem vērā pētniekiem

Cieša sasaiste ar researchLatvija zinātnes
stratēģiskās komunikācijas stratēģiju



VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS
PAKALPOJUMI



VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS

Fragmentēta 
pārvaldība

Vienots 
pakalpojumu 

centrs



Analogi shared
services centriem 
privātajā sektorā  

Analogi KISC 
publiskajā sektorā

VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS



VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS
AUGSTĀKS AMBĪCIJAS LĪMENIS



VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS
MODELĒTS UZ SOMIJAS CSC

CSC - IT Center for Science

✓ Bezpeļņas uzņēmums (70% pieder valstij, 
30% ZI)

✓ 320+ darbinieki
✓ Piedāvā IKT servisus AII, ZI, publiskai 

pārvaldei un uzņēmumiem
✓ FUNET tīkls, EuroHPC, pētniecības datu 

pārvaldība un skaitļošana, apmācības un 
kursi, GEANT biedrs

✓ Research.fi (portāls, publikāciju 
repozitorijs
un CRIS sistēma)

✓ Vienota autentifikācija



VIENOTAIS PAKALPOJUMU CENTRS
DARBĪBAS PRINCIPI

• Zinātnisko institūciju virzīts
• 30% līdzmaksājums
• Klientu orientēti pakalpojumi
• In-house kodēšanas kapacitāte
• Sadarbība ar uzņēmumiem
• Atbildība par pakalpojumu 

kvalitāti
• Inovāciju iepirkums
• Dalība starptautiskos tīklos
• Iespēja piesaistīt un vadīt P&I 

projektus (t.sk. Apvārsnis Eiropa)
• Jāsāk ar 

augstvērtīgiem/pieprasītiem 
pakalpojumiem, būtisks “quick
win”

• Open source pēc
noklusējuma, jāizvairās no 
lock-in

• Profils darbiniekiem
• Sistēmarhitekti
• Tehniskie eksperti
• UX 
• Klientu atbalsts/helpdesk
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ATVĒRTĀS ZINĀTNES STRATĒĢIJAS
RĪCĪBAS PLĀNS

12. Izveidot spēcīgu konsorciju e-resursu

licenču un zinātnisko izdevumu

iepirkumiem.

Latvijas Nacionālā

bibliotēka

Latvijas Akadēmisko

bibliotēku asociācija,

Kultūras ministrija,

Izglītības un zinātnes

ministrija, zinātniskās

institūcijas

13. Paredzēt pārejas vienošanos

(transformative agreements) slēgšanu

ar zinātnisko žurnālu izdevējiem

Latvijas Nacionālā

bibliotēka

Akadēmisko

bibliotēku asociācija,

Izglītības un zinātnes

ministrija, Kultūras

ministrija, zinātniskās

institūcijas


